
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COMITÊ INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA 

COMITÊ DE INTEGRIDADE

ATA  DE  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COMITÊ  DE  INTEGRIDADE  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
SERGIPE, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022.
No vigésimo sexto dia de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniram-se, na Sala
de Reuniões do Gabinete do Reitor, os seguintes componentes do Comitê de Integridade (CI) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS): Fred Amado Martins Alves, responsável pela Unidade de
Gestão  da  Integridade  (UGI),  incorporada  à  Secretaria  de  Governança  Institucional  (SGI),  e
representante  da  Comissão  de  Ética  da  UFS,  o  qual  presidiu  a  reunião;  Marcos  Cabral  de
Vasconcellos Barreto, representante da Ouvidoria;  André Luiz Oliveira Feitosa, representante da
Auditoria Interna (Audint); Mércia Maria Silva Pretextato, Coordenadora da Comissão Permanente
de  Sindicância  e  Processos  Administrativos  Disciplinares  (CPSPAD);  Marcos  Vinícius  Nascimento
Gonzalez Castaneda, Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC).  Em pauta, os
seguintes itens: 1. Aprovação da ata do dia 01.08.22; 2. Informes; 3. Monitoramento dos fluxos de
integridade; 4. Monitoramento e atualização do Plano de Gestão da Integridade; 5. O que ocorrer.
Deu-se início à reunião. 1.  Aprovação da ata do dia 01.08.22. A ata foi aprovada pelos membros. 2.
Informes. Foi informado que a segunda edição da pesquisa de percepção sobre Integridade Pública,
lançada pela CGU, estaria aberta para participação de todos até o dia 7 de novembro. Na sequência,
tratou-se sobre a Portaria Normativa CGU nº 10, de 13 de maio de 2022, que estabelece a Política
de Uso do Sistema Eletrônico de Informações Patrimoniais e de Conflito de Interesses (e-Patri). Logo
depois, informou-se que o processo de criação da Corregedoria da UFS estaria em curso e que a
minuta  de  resolução seria  discutida pelo  Comitê  Institucional  de  Governança (CIG)  na  próxima
reunião ordinária.   O  representante  da  Audint  comunicou que o  Plano Anual  de  Atividades de
Auditoria  Interna (PAINT)  para  2023 estaria  sendo montado com base em riscos,  na  sequência
informou que o TCU encaminhou ofício elogiando o trabalho desenvolvido pela Universidade em
atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI). Por fim, o representante da Ouvidoria mencionou
que a equipe tem trabalhado na atualização do regimento da unidade.  3.  Monitoramento dos
fluxos de integridade.  A Portaria nº 1467 de 22 de novembro de 2018 da UFS foi discutida e o
presidente informou que as unidades administrativas mencionadas no normativo estavam sendo
conectadas para verificação do cumprimento dos fluxos previstos.  4. Monitoramento e atualização
do Plano de Gestão da Integridade. Foram discutidas as ações propostas no plano para combate de
riscos à integridade. Ficou definido que as unidades de integridade revisariam suas propostas e, na
próxima reunião, se posicionariam quanto a mantê-las ou atualizá-las.  Sobre as capacitações em
temas de integridade pública previstas no plano, deliberou-se pelo envio de uma lista de cursos já
ofertados pelas escolas de governo para divulgação pela PROGEP entre os servidores, assim, só
deveriam ser organizados novos cursos caso não estivessem contemplados na cartela de opções
disponibilizada por essas escolas. 5. O que ocorrer.  Não houve discussão. Nada mais havendo para
ser  tratado,  foi  encerrada a  reunião,  da  qual,  para  constar,  foi  lavrada a  presente ata  que vai
assinada por mim, Miriam Carla Batista de Aragão de Melo, Secretária Executiva, e pelo presidente,
após aprovada em reunião.

Aprovada em : 21 de novembro de 2022.

Fred Amado Martins Alves
Responsável pela UGI

Miriam Carla Batista de  Aragão de Melo
Secretária Executiva
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